Zápis externých študentov do vyšších ročníkov
Vážení študenti, zápis do akademického roka 2019/2020 sa uskutoční iba elektronicky
Elektronický zápis nahrádza povinnosť študenta osobne sa zúčastniť povinného administratívneho
zápisu na začiatku akademického roka na študijnom oddelení.
Postupujte nasledovne:
1. Uskutočnite elektronický zápis v AIS do 1.9.2019
Manuál na vytvorenie elektronického zápisu Manual_Elektronicky_zapis.pdf
Študenti končiacich ročníkov!!!
Do zápisného listu si zapíšte aj štátnicové predmety.
Pozor!!!
Študenti, ktorí si „prenášajú“ predmet/y z minulého roka štúdia, alebo ho/ich neabsolvovali,
musia si ho/ich opakovane zapísať do ďalšieho roka štúdia.
2. Ďalšie informácie
- Doklady o platbách za prolongáciu (2,50 €) a školné za externú formu štúdia prineste
v úradných hodinách na študijné oddelenie
za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD
v Trenčíne (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na
úhradu nebude akceptovaný.
- Identifikačná karta pre potreby klinickej praxe
pri odovzdaní dokladu o platbe za prolongáciu prineste aj Identifikačnú kartu pre potreby klinickej
praxe, bude Vám nalepená známka vyššieho ročníka
- Študenti, ktorí majú prerušené štúdium do 31.8.2019
môžu vytvoriť elektronický zápis až po 1.9.2019. Ak v čase prerušenia štúdia došlo k zmene
študijných plánov, študent je povinný pri zápise po prerušení štúdia rešpektovať aktuálny študijný
plán a rozsah predmetov.
- Študenti, ktorí získali predpísaný počet kreditov, ale nezúčastnili sa riadneho termínu
štátnych skúšok alebo nevyhoveli na štátnych skúškach
sa musia zapísať do nasledujúceho obdobia štúdia. V AIS-e si vytvoria elektronický zápis,
a do zápisného listu si zapíšu len štátnicové predmety a v čase štátnic sa budú riadiť pokynmi
pre štátne skúšky.
- Študenti, ktorí sa rozhodli zapísať aj na inú vysokú školu v tom istom stupni
sú povinní po zapísaní sa na ďalšej vysokej škole písomne oznámiť túto skutočnosť na Študijné
oddelenie v súlade organizačnou smernicou 3-U-004 „Určenie výšky školného pre akademický rok
2019/2020 a poplatkov spojených so štúdium na TnUAD“ najneskôr do 30.9.2019.

3. Upozornenie
- Každému kroku pri vytvorení elektronického zápisu venujte maximálnu pozornosť.
Napríklad si vo vlastnom záujme skontrolujte zápis skúšok a zápočtov v systéme. Je to veľmi
dôležité aj pre spracovanie databázy na prospechové štipendiá. Nezapísané hodnotenie sa v AISe
počíta ako FX - numerická hodnota 4.

